
BEGIJNENDIJK - 6 km 

FOTOZOEKTOCHT 

start op het kerkplein 
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De wandeling is ongeveer 6 km lang. De wandeling is op sommige 

plaatsen moeilijk doenbaar voor buggy’s en rolstoelen. 

Respecteer de geldende coronamaatregelen van de overheid en wees 

een voorzichtige en veilige deelnemer. 

Ferm is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.  

Parkeren kan aan het parochiecentrum of op de centrumparking.  

Dat is op wandelafstand van de kerk van Begijnendijk, waar de  

wandelzoektocht begint. Lees ook p. 2 en 3. 

De genummerde foto’s op de volgende fotopagina’s staan niet in de 

volgorde zoals ze onderweg genomen zijn. Er zijn geen vervalsingen of 

trucages gebeurd. De foto’s zijn genomen in december 2020 zodat de  

voorwerpen op de foto’s bepaalde veranderingen kunnen ondergaan 

hebben door gebruik of door de inwerking van natuurelementen.  

Vul op het antwoordblad (dat apart bij dit boekje zit) de straat en 

het huisnummer in waar je het voorwerp op deze foto tegenkomt of 

als dat niet kan: geef een goede omschrijving.  

Deelnemen aan de zoektocht kan door je antwoordblad voor  

1 april 2021 in de brievenbus te steken van  

Betekomsesteenweg 55, 3130 Begijnendijk.  

Het antwoord van de schiftingsvraag komt enkel in aanmerking om, bij 

gelijke punten, de deelnemers te rangschikken.  

De schiftingsvraag luidt: Hoeveel antwoordbladen zullen op het juiste 

adres ingediend zijn vóór 1 april 2021? 

Met zoveel mogelijk juiste antwoorden maak je kans op een van de drie 

pakketten uit de wereldwinkel. Slechts één winnaarspakket per gezin. 

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.  

Bij vragen, problemen of opmerkingen kan je terecht bij  

Jenny 0495 62 44 33, Hilde 0495 45 01 09 of Magda 016 53 14 43. 

Veel plezier op deze wandelzoektocht. Met heel veel dank aan  

Agnes en Hilde Ooms, Magda Van Espen en Jenny Verbist  

die deze zoektocht samenstelden voor Ferm BEGIJNENDIJK. 

START 



Start: aan de Sint-Luciakerk in Begijnendijk. 

Noteer telkens de straat en het huisnummer van het huis waar deze  

21 foto’s genomen zijn.  

Als dat niet kan, benoem de plaats dan op een andere manier.  

Antwoordblad inleveren voor 1 april 2021 in de brievenbus van  

Betekomsesteenweg 55, 3130 Begijnendijk.   
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